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Data Citation Index – indeks cytowań danych badawczych

Istnieje coraz większa potrzeba dostępu do cyfrowych danych badawczych,
z popytem zarówno ze strony naukowców, jak i agencji finansujących.

Na świecie istnieje ponad 2000 tyś repozytoriów danych, ale różnią się one strukturą i możliwościami wyszukiwania.
DCI odpowiada na potrzebę dostępu do jednego standardowego narzędzia wyszukiwania.
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Data Citation Index

Zawiera zestawy danych 
badawczych i analizy danych z 
szerokiej gamy 
międzynarodowych repozytoriów 
danych z dziedziny nauk ścisłych, 
społecznych, artystycznych i 
humanistycznych.

Dostarcza dane badawcze 
związane z artykułami 
opublikowanymi w czasopismach, 
książkach i materiałach 
konferencyjnych.
Połącz się bezpośrednio z 
repozytoriami danych, aby 
uzyskać łatwy dostęp do 
zdeponowanych zestawów 
danych.

• https://www.webofscience.com/wos/drci/basic-search
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Data Citation Index

JEDEN INTERFEJS 
WYSZUKIWANIA DLA:

• +440 repozytoriów 
danych 

• +13 milionów rekordów

• +12 mln data sets

• +159 dyscyplin

• +200  krajów

MASTER DATA REPOSITORY

https://clarivate.com/webofsciencegroup/master-data-repository-list/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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Data Citation Index
Most Wiedzy Open 
Research Data Catalog

Otwarty Katalog Danych 
Badawczych jest częścią 
platformy MOST Wiedzy 
integrującej dane z różnych baz 
danych i zawierającej informacje 
o publikacjach, wynalazkach, 
patentach, laboratoriach, 
projektach naukowych, 
zespołach badawczych i 
sprzęcie. 

https://mostwiedzy.pl/en/

https://mostwiedzy.pl/en/
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• Zakres danych od 2006 roku

• 3223 Data sets

• 384 autorów

• 4 afiliacje instytucjonalne 

Data Citation Index
Most Wiedzy Open 
Research Data Catalog
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Data Citation Index
Most Wiedzy Open 
Research Data Catalog

Otwarty Katalog Danych 
Badawczych został 
zaprojektowany i zbudowany 
tak, aby umożliwić 
gromadzenie, wyszukiwanie, 
analizowanie i udostępnianie 
otwartych danych badawczych 
oraz dostarczanie im unikalnych 
danych zebranych z trzech 
najważniejszych pomorskich 
uczelni: Politechniki Gdańskiej, 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Uniwersytetu 
Gdańska. 
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Dane te opisane są 
standardami opracowanymi 
przez dedykowany, 
doświadczony zespół naukowy i 
są dostępne bezpłatnie dla 
środowiska naukowego, 
przedsiębiorców oraz opinii 
publicznej.

Data Citation Index
Most Wiedzy Open 
Research Data Catalog
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http://www.datacite.org/

• Jednym z głównych celów tej 
bazy danych jest zapewnienie 
naukowcom łatwego dostępu 
do istniejących danych, które:

• można je ponownie 
wykorzystać lub zmienić 
przeznaczenie. Jednak z 
punktu widzenia uznania 
danej pracy ważne jest 
również, aby

• badacze zapewniają 
odpowiednią akredytację 
informacji źródłowych w 
postaci cytowanego 
odniesienia.

Data Citation Index
Most Wiedzy Open 
Research Data Catalog

W celu poprawy wskaźnika cytowań i dokładności cytowań Clarivate przedstawia
użytkownikowi ekran pomocy, który pokazuje, jak cytować konkretny rekord z DCI, 

który jest oparty na standardzie Datacite

http://www.datacite.org/
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Główne kryteria wyboru i oceny repozytorium danych

Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przez nasz zespół redakcyjny przy 
podejmowaniu decyzji, które repozytoria uwzględnić w naszym indeksie cytowań danych

Data Citation Index

Treść i zawartość

Nowe tematy

Aktywne obszary

Oryginalność

Międzynarodowość

Wśród autorów, redaktorów, 

producentów danych i 

zdeponowanych danych.

Cytowalność

Referencje, które cytują dane

Odniesienia cytowane przez dane

Standardy wydawnicze

Ciągłość i stabilność

Oświadczenia o finansowaniu

Obecność procesu recenzji

Metadane i linki do literatury

The Repository Selection Process

https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/the-repository-selection-process/
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Data Citation Index
Korzyści

• Oszczędność czasu w wyszukiwaniu danych dzięki agregacji wielu repozytoriów

• Zwiększenie zasięgu i wpływu. 

• Uzyskanie i monitorowanie uznania we wkład badawczy

• Ograniczenie duplikowanie nakładu wysiłków w uzyskaniu danych

• Promowanie wartości i istotności dzielenia się danymi badawczymi

• Zapewnia listę godnych zaufania rezpozytoriów do deponowania danych

• Archiwizacja danych na potrzebę kolejnych badań

• Weryfkacja przypisania poszczególnych zbiorów danych do poszczególnych naukowców

• Ocena zgodność z wymogami dotyczącymi dotacji

• Odkrywanie rezpozytoriów w określonych dziedzinach badawczych

BADACZE

BIBLIOTEKARZE

GRANTY
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Rekordy Web of Science 
to nie tylko dane 
bibliografczne czy 
cytowania. Każdy  rekord 
jest pełen metadanych, 
których nawet nie 
zauważamy na pierwszy 
rzut oka

© 2020 Clarivate Analytics

Czym są dane Web of 
Science?
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Open Access na 
Web of Science

Analiza wyników zapewnia łatwy 
sposób na zapoznanie się z obrazem 

otwartego dostępu w ramach 
tematu, organizacji, podmiotu 

finansującego i tematu. Widoczne 
są również trendy w czasie.

Zarówno wizualizację, jak i dane 
tabelaryczne można pobrać do 
wykorzystania w raportach lub 

dalszej analizie.

32%
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Więcej informacji na temat metadanych dla ubogacenia 
systemów informacji naukowej

Łatwa  integracja 
danych

REPOZYTORIA INSTYTUCJONALNE

HURTOWNIE DANYCHRESEARCH PORTALS

LOKALNE SYSTEMY INFORMACJI INFORMACJI NAUKOWEJ 

Integracja systemów instytucjonalnych z wiarygodnym danymi Web of Science
API | Dostarczanie danych niestandardowych

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/xml-and-apis/
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Web of Science oraz InCites API pola danych i zasady użytkowania

• WoS API Lite fields
• Abstract
• Article Number
• Author variant names (full  

and WoS abbrev)
• Author Address/Affiliation
• Author to Address linkage
• Organization Enhanced
• Reprint/Corresponding  

Author and Address
• Author Order Number
• ORCID ID/ResearcherID
• Subject Category
• PMID
• Book Author/Group Author
• Book Series
• Conference Title
• Editor
• Funding Text
• Grant IDs

WoS API Lite
• UT (Unique Identifier)
• Authors
• Author Keywords
• Document Type
• Title
• Issue
• Pages
• Publication Date
• Source Title
• Volume
• DOI
• ISBN
• ISSN

WoS API Expanded

Bold = available for  public display

• Grant Agencies
• Group Author
• Keywords Plus
• Language
• Publisher
• Related Records
• Citing Articles
• Cited References
• DOAJ Title flag

Links AMR
• Times Cited*
• PMID
• UT (Unique Identifier)
• DOI
• Source URL
• Citing Articles URL
• Related Records URL

InCites API

• UT (Unique Identifier)
• Document Type
• Times Cited*
• Journal Expected Citations
• Journal Normalized Citation Impact
• Journal Impact Factor
• Category Expected Citation Rate
• Percentile
• Category Normalized Citation  Impact
• ESI Highly Cited Paper (Yes/No)
• ESI Hot Paper (Yes/No)
• International Collaboration  

(Yes/No)
• Institutional Collaboration (Yes/No)
• Industry Collaboration (Yes/No) 
• Open Access Flag (Yes/No)

* Times Cited can be shown but cannot be
harvested, aggregated or manipulated.



• Zapytanie o wszystkie publikacje za pomocą 

tagów zaawansowanego pola wyszukiwania WoS

• Uzyskaj cytowane referencje i cytując artykuły

• Uzyskaj liczbę cytowanych godzin

• Uzyskaj WoS UTs, aby szybko zidentyfikować 

nowe publikacje

• dla Twojej kolekcji

InCites Benchmarking & Analytics™ | Journal Citation Reports™ | Web of Science™

Web of Science™ APIs
May 2021

Interfejsy API publikacji Web of Science uzupełniają nasz zestaw interfejsów API 
RESTful Web of Science, zapewniając kompletne metadane publikacji z Web of Science

Dane i metadane publikacji Metryki i wskaźniki Metadane/metryki czasopism

Web of Science API Lite 
Wsparcie wyszukiwania i integracji 
danych przy użyciu pełnych danych 
Web of Science zwracanych w 
formacie JSON lub XML

InCites API
Wsparcie analizy bibliometrycznej i 
integracji metryk na poziomie 
dokumentu

Web of Science Journals API 
Wsparcie analizy bibliometrycznej i 
integracji metryk na poziomie 
czasopisma

Web of Science API Expanded 
Wsparcie wyszukiwania i integracji 
danych przy użyciu pełnych danych 
Web of Science zwracanych w 
formacie JSON lub XML

Zakres

© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license. (July 2021 1.5)

przykładowe zastosowania

• Biblioteka: aktualizacje repozytorium publikacji, 

zaawansowane wyszukiwanie artykułów instytutowych

• Omega PSiR, Clarivate Converis; Symplectic Elements; 

Elsevier Pure; Interfolio Faculty180; Lyrasis Dspace, VIVO

Zarządzanie badaniami: benchmark, współpraca, cytaty, 

integracja z CRIS

• Badania: analiza publikacji i cytowań, dane sieciowe, 

sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

WoS API Lite
Obejmuje następujące źródła danych :

• Web of Science Core Collection

• BIOSIS family (BCI, BIOABS, BIOSIS)

• Current Contents

• Data Citation Index

• Derwent Innovations Index

• Medline

• Zoological records (ZR)

WoS API Expanded
Obejmuje następujące źródła danych :

• Web of Science Core Collection

• BIOSIS family (BCI, BIOABS, BIOSIS)

• CABI

• Current Contents

• Data Citation Index

• Derwent Innovations Index

• FSTA

• INSPEC

• Medline

• Regional content

• Zoological records (ZR)

Zapytania

Obsługiwane są operatory logiczne AND/+, OR i NOT, a 

także symbole wieloznaczne „*”. Zapytania można 

filtrować według wartości i zakresów

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 

https://developer.clarivate.com/apis/wos i 

https://developer.clarivate.com/apis/woslite

Pola danych API wykorzystanie

WoS API Lite
Authors, Author keywords, RID, Document type, Title, Issue, Pages, Publication date,
Source title, Volume, DOI, ISBN, ISSN

WoS API Expanded
WOS Lite fields + PMID, Times cited, Author addresses/affiliations, Grants, Publisher,
Related records, citing articles, citing references, Organization enhanced, Author Identifiers



Przykładowe zastosowania

• Biblioteka: aktualizacje repozytorium 

publikacji, metryki dla artykułów 

instytutowych

• Zarządzanie badaniami: benchmark, 

współpraca, cytaty, integracja z CRIS

• Badania: pobieranie metryk i tematów 

cytowań do badań bibliometrycznych

InCites API
Obejmuje następujące źródła danych:

• Science Citation Index Expanded

• Social Sciences Citation Index

• Arts & Humanities Citation Index

• Conference Proceedings Citation Index (SCI & SSH)

• Book Citation Index (SCI & SSH)

• Emerging Sources Citation Index

Kluczowe cechy

Obejmuje następujące źródła danych

• Wiarygodne wskaźniki cytowań

• Globalny schemat oceny

• Wskaźniki współpracy

• Wskaźniki otwartego dostępu

• Tematy cytowań

• Analiza trendów

• Profile instytucjonalne

InCites Benchmarking & Analytics™ | Journal Citation Reports™ | Web of Science™

InCites Benchmarking & Analytics API™
May 2021

Interfejs API InCites uzupełnia nasz zestaw interfejsów API RESTful Web of 
Science, aby zapewnić pełne metryki na poziomie dokumentu z InCites

Dane i metadane publikacji Metadane/metryki czasopism

Web of Science API Lite 
Wsparcie wyszukiwania i integracji 
danych przy użyciu pełnych danych 
Web of Science zwracanych w 
formacie JSON lub XML

InCites API
Wsparcie analizy bibliometrycznej i 
integracji metryk na poziomie 
dokumentu

Web of Science Journals API 
Wsparcie analizy bibliometrycznej i 
integracji metryk na poziomie 
czasopisma

Web of Science API Expanded 
Wsparcie wyszukiwania i integracji 
danych przy użyciu pełnych danych 
Web of Science zwracanych w 
formacie JSON lub XML

Zakres

Zapytania

Wyszukaj według numeru dostępu WoS (UT), aby 

uzyskać metryki na poziomie dokumentu

Zobacz 

https://developer.clarivate.com/apis/incites, aby 

uzyskać więcej informacji

Pola danych API wykorzystanie

© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license. (July 2021 1.5)

Web of Science™ 
Core Collection

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index 
Emerging Sources Citation Index

Conference Proceedings Citation Index 
Book Citation Index

• Times Cited

• Document Type

• Journal Impact Factor

• Highly Cited/Hot Paper

• Collaboration indicators (International, 

industry, International)

• Open Access type (DOAJ Gold, Other Gold, 

Green Published, Green Accepted, Bronze)

• Normalized metrics (Category Normalized 

Citation Impact (per category), Journal 

Normalized Citation Impact)

• Percentile per category

• POBIERZ metryki według punktu 
końcowego identyfikatora instytucji

• POBIERZ metryki według punktu 
końcowego UT

• Ustaw globalny schemat oceny dla 
kontekstu regionalnego

Metryki i wskaźniki



InCites Benchmarking & Analytics™ | Journal Citation Reports™ | Web of Science™

Web of Science™ Journals API
Lipiec 2021

• Journal name & ISSN/eiSSN
• Category and rank
• Total cites
• Immediacy Index
• Journal Impact Factor™
• 5-year JIF
• JIF quartile

• Average JIF percentile
• Eigenfactor and Article Influence 

Score

• Cited/citing half-life
• Citable items
• Open access
• Source data counts

Nowy interfejs API Journals uzupełnia nasz zestaw interfejsów API RESTful Web of Science, 
zapewniając pełne metadane czasopisma i metryki z raportów Journal Citation Reports

Dane i metadane publikacji Metryki i wskaźniki Metadane/metryki czasopism

Web of Science API Lite 
Wsparcie wyszukiwania i integracji 
danych przy użyciu pełnych danych 
Web of Science zwracanych w 
formacie JSON lub XML

InCites API
Wsparcie analizy bibliometrycznej i 
integracji metryk na poziomie 
dokumentu

Web of Science Journals API 
Wsparcie analizy bibliometrycznej i 
integracji metryk na poziomie 
czasopisma

Web of Science API Expanded 
Wsparcie wyszukiwania i integracji 
danych przy użyciu pełnych danych 
Web of Science zwracanych w 
formacie JSON lub XML

21,000 +
Czasopism 

włączając (SCIE), social sciences
(SSCI), and now both the arts & 

humanities (AHCI) and emerging 
sources (ESCI)

12,000 +
Ze wskaźnikiem Journal Impact Factor™

(JIF)
SCIE and SSCI

Nowa znormalizowana metryka czasopisma!

Journal Citation Indicator
Obliczona dla wszystkich czasopism Web of Science Core Collection 

wraz z:

Wszystkie czasopisma Web 
of Science Core Collection™

Zakres

Zapytania

Obsługiwane są operatory logiczne AND/+, OR i NOT, 

a także symbole wieloznaczne „*”. Zapytania można 

filtrować według wartości i zakresów

Zobacz https://developer.clarivate.com/apis/wos-

journals, aby uzyskać więcej informacji

• Zapytanie o wszystkie czasopisma lub według 
identyfikatora czasopisma

• Cytujace i cytowane czasopisma

• Pobierz metryki czasopisma
• Zapytanie dla wszystkich kategorii lub 

według identyfikatora kategorii

• Uzyskaj cytowane i cytujące kategorie

• Pobierz dane kategorii

Przykładowe zastosowania API wykorzystanie

Integracja z systemami wewnętrznymi

Na przykład, aby przekazać Journal Impact Factors (JIFs) i Journal Citation

Indicators (JCIs) w repozytorium 

Badania bibliometryczne

Skorzystaj z dostępu i pobierz podstawowe metryki czasopism dla całych 

kategorii grup i czasopism, aby uwzględnić je w analizach

Journal

Category

© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license. (July 2021 1.5)
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XML & APIs

Clarivate Developer Portal to centralne 
repozytorium informacji o naszych usługach 
internetowych w ramach naszego portfolio 

produktów.

https://developer.clarivate.com/

Znajdź informacje i łącza do dokumentacji 
dotyczącej interfejsów API Web of Science, w 
tym zaktualizowanej dokumentacji dla InCites 

™ oraz informacji o interfejsach API Web of 
Science opartych na SOAP i REST.

https://developer.clarivate.com/
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Web of Science Core Collection XML Data

Dzięki zestawowi danych Web of Science XML Twój wydział może
przeprowadzać analizy sieciowe na dużą skalę i projekty 
w zakresie dużych zbiorów danych, które łączą dane bibliometryczne
z Web of Science z innymi typami danych

Dane Web of Science są wykorzystane na całym świecie przez
tysiące naukowców akademickich, agencje rządowe i 
finansujące oraz analityków branżowych, aby uzyskać wgląd
i wyniki dla niezliczonych naukowych, ekonomicznych,
socjologiczne poszukiwań.

Zestaw danych XML zapewnia badaczom
korzystną pozycję przy ubieganiu się o dotacje i granty: 
gdyż posiadanie tych danych jest odbierane jako 
istniejące aktywa instytucjonalne i oznaczają, że będzie 
można ograniczyć wydawanie funduszy na inne dane. 

Dowiedz się więcej o XML Web of Science

Ponad +73 mln rekordów 
źródłowych 

+1 Tetrabajt danych

Milardy punktów danych w cały 
ekosystemie badań powiązanych 

cytowaniami

https://clarivate.libguides.com/rawdata


News of the day! Clarivate sfinalizował przejęcie ProQuest

Clarivate, światowy
lider dostawca 
wiarygodnych
informacji i danych
zakończył przejęcie
ProQuest, wiodącego
globalnego dostawcy
oprogramowania, 
danych i analiz dla
instytucji
akademickich, 
badawczych i 
krajowych.

https://clarivate.com/clarivate-proquest-acquisition/



Projekt
„MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy

– etap II: Open Research Data”
współfinansowany jest

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


